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1
INLEIDING

1.1 Beleidsprioriteiten en 
transitie van de jeugdzorg
Het jaar 2014 is het laatste jaar dat de provincie 

een Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014 

opstelt. Per 1 januari 2015 is de overdracht van de 

jeugdzorg naar de gemeenten een feit. Afgelopen 

jaar is er vanuit het Rijk meer duidelijkheid 

gekomen in het transitieproces. De Jeugdwet is 

door de Tweede Kamer aangenomen en wordt in 

januari door de Eerste Kamer behandeld ; de 

landelijke transitiecommissie bewaakt het 

transitieproces van de verschillende regio’s en 

bovenal zijn de regio’s en gemeenten volop bezig 

met de voorbereidingen om per  1 januari 2015 de 

jeugdzorg over te nemen. Belangrijke 

aandachtspunten hierbij zijn: continuïteit van 

zorg,  behoud van expertise en het laag houden 

van de frictiekosten.

In dit licht zien wij dit laatste Uitvoerings-

programma Jeugdzorg 2014. Naast de wettelijke 

jeugdzorgtaken die wij tot het laatste moment 

goed blijven vervullen, treedt steeds meer een 

verschuiving op naar aandacht voor het regionaal 

beleid en de voorbereiding op de overdracht. Dit 

heeft  een vertaalslag gekregen door het 

uitwerken van transitie-voorbereidend beleid en 

het meenemen van de regionale input bij de 

totstandkoming van dit Uitvoeringsprogramma.  

Op deze wijze beogen wij met ons provinciaal 

beleid aan te sluiten op het toekomstig 

jeugd(zorg)beleid in de regio’s. Cruciaal zijn 

daarnaast de transitie-arrangementen die regio’s 

voor 31 oktober 2013 naar het Rijk hebben 

gestuurd, waarin afspraken staan die de regio 

met de jeugdzorginstellingen heeft gemaakt. 

De transitie vraagt ook van Bureau Jeugdzorg 

Noord-Holland (BJZNH) en de instellingen voor 

jeugd- en opvoedhulp (J&O) inspanningen om 

hun organisaties  zodanig aan te passen, dat zij 

per  1 januari 2015 kunnen voldoen aan de nieuwe 

eisen die uit het regionaal jeugdbeleid voort-

komen.  Het zwaartepunt in dit laatste 

Uitvoeringsprogramma ligt daarom bij de 

transitie jeugdzorg.

1.2 Proces
Conform de huidige Wet op de jeugdzorg stellen 

Gedeputeerde Staten jaarlijks het Uitvoerings-

programma Jeugdzorg (UVP) vast. Het UVP 

Jeugdzorg 2014 vloeit voort uit het Beleidskader 

Jeugdzorg 2013-2016, dat door Provinciale Staten 

is vastgesteld. In het UVP worden de prioriteiten 

en doelstellingen uit het Beleidskader per jaar 

geoperationaliseerd in uit te voeren activiteiten 

en te behalen resultaten in dat betreVende jaar.  

Tevens is hierin de verdeling van de doel-

uitkering jeugdzorg over BJZNH, de instellingen 

voor Jeugd & Opvoedhulp en andere activiteiten 

opgenomen. 

Bij het maken van dit UVP hebben wij input 

verwerkt uit interactieve sessies met onze 

jeugdzorginstellingen inclusief BJZNH, 

cliëntenorganisaties en partners. Hiernaast 

hebben wij ruimte gegeven aan de regio’s om 

mee te doen aan de totstandkoming van dit 

UVP2014, zodat het UVP beter kan aansluiten op 

het beleid vanaf 2015.

In dit Uitvoeringsprogramma is bij de 

formulering van activiteiten en resultaten 

rekening gehouden met de rol die de provincie 

heeft ten aanzien van de wettelijke taak en ten 

aanzien van het transitieproces.

Het ontwerp UVP2014 is uiterlijk 1 oktober 2013 

door GS vastgesteld en naar het Rijk verzonden. 

Tevens is het ter kennisgeving toegezonden aan 

de betrokkenen. Jeugdzorginstellingen inclusief 

BJZNH, cliëntenorganisaties, gemeenten en 

overige partners hebben de gelegenheid gehad 

om in de inspraakronde hun reactie op het 

ontwerp UVP2014 te geven.  Na verwerking van 

de reacties, wordt het definitieve UVP2014 

uiterlijk 1 december 2013 door GS vastgesteld, aan 

PS ter kennisgeving gestuurd en aan het Rijk 

toegezonden. De jeugdzorginstellingen inclusief 

BJZNH, cliëntenorganisaties, gemeenten en 

overige partners ontvangen ook dit definitieve 

vastgestelde UVP2014.
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2
KADERS VAN ONS BELEID

In het provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2013-

2016 staat de provinciale visie beschreven, die de 

uitgangspunten geeft  voor dit UVP2014. 

In ons Beleidskader 2013-2016 hebben wij op 

basis van de provinciale visie een aantal 

beleidsprioriteiten geformuleerd. Deze 

beleidsprioriteiten zijn in dit Uitvoerings-

programma in verschillende hoofdstukken 

uitgewerkt.

In hoofdstuk 3 wordt de samenwerking met 

gemeenten beschreven en in het bijzonder de 

voorbereiding op de transitie. Per regio worden 

enkele speerpunten benoemd, zoals de regionale 

samenwerking, invulling van de experimen-

teer ruimte en regionale beleidsaccenten. In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de risico’s van de 

transitie en de beheersmaatregelen.

De uitwerking van ons uitgangspunt opgroeien 

in een (pleeg)gezin of gezinsachtige omgeving 

vindt plaats in hoofdstuk 5. Versterking van 

pleegzorg komt hier aan bod. Ook het cliënten-

beleid heeft een plek gekregen, waarbij cliënt-

participatie en de kennisoverdracht hierover 

aan gemeenten centraal staat.

In hoofdstuk 6 komen de wettelijke taken van de 

provinciale jeugdzorg aan de orde en de 

accenten van ons beleid voor BJZNH en de 

instellingen voor J&O. Het bieden van tijdige en 

kwalitatief goede zorg staat centraal. Een 

nadere uitwerking van de TWIN-H projecten en 

het 200-banenplan dat voortkomt uit de motie 

duurzame economie vindt plaats in hoofdstuk 7.

De beleidsinformatie volgt in hoofdstuk 8. Tot 

slot wordt in hoofdstuk 9 het financiële kader 

aangegeven voor dit Uitvoeringsprogramma 

2014. Hierin komt de verdeling van de doel-

uitkering aan de orde in een toekenning van 

middelen voor de voor de zorg en een deel dat 

voor de uitvoering van beleidsaccenten 

beschikbaar is.

Kern van de provinciale visie is dat:

moeten taxeren en
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3
SAMENWERKEN MET GEMEENTEN: 
VOORBEREIDING TRANSITIE

3.1  Jeugdzorg naar gemeenten

De jeugdzorg wordt overgedragen aan 

gemeenten. Dit is voorzien per 1 januari 2015. 

Dat betekent dat 2014 het laatste jaar is van 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Wij staan 

er positief tegenover dat deze taak overgaat naar 

gemeenten, want zij staan dichter bij hun 

inwoners. Gemeenten staan in nauwer contact 

met  andere betrokken partijen zoals huisartsen, 

scholen, consultatiebureaus en Centra voor Jeugd 

en Gezin. Hierdoor kunnen zij een betere 

inschatting maken welke gezinnen extra steun 

nodig hebben. Gemeenten weten wat er leeft in 

de wijk en kunnen daar het aanbod op 

afstemmen, in samenhang met de andere hulp- 

en dienstverlening vanuit de gemeente. Dit 

maakt een sluitende zorgketen mogelijk, waarbij 

de “kunstmatige” scheiding tussen de 

eerstelijns- en tweedelijnszorg wordt opgeheven. 

En dat leidt tot een betere afstemming tussen 

vraag en aanbod en leveren van maatwerk.

3.1.1   Continuïteit van zorg en 
behoud van expertise 

Wij willen als provincie onze jeugdzorgtaak zo 

zorgvuldig mogelijk overdragen aan gemeenten. 

Daarbij zijn  twee zaken van groot belang.  Ten 

eerste is dat de continuïteit van zorg voor 

kinderen die jeugdzorg ontvangen. Zij mogen 

niet tussen wal en schip vallen en hebben in 2014 

onze volle aandacht. Rijk en gemeenten hebben 

afgesproken dat  op 31 oktober 2013 iedere regio in 

zogenaamde transitie-arrangementen (zie 

hoofdstuk  4) onder meer vastlegt hoe de 

continuïteit van zorg wordt gegarandeerd. 

Ten tweede vinden wij het behoud van expertise 

belangrijk. Het zorgaanbod dat door de huidige 

jeugdzorginstellingen in onze provincie wordt 

geleverd is van kwalitatief hoogstaand niveau. 

Wij verwachten dat gemeenten in staat zijn om 

met deze instellingen op een goede manier een 

nieuw jeugdzorgstelsel in te richten. In de 

jeugdzorg werken zeer goede professionals iedere 

dag weer aan de zorg voor zeer kwetsbare 

kinderen. Dat de jeugdzorg anders georganiseerd 

gaat worden, mag dus niet betekenen dat de 

aanwezige kennis en ervaring verloren gaat. 

3.1.2 Kennisdeling en ondersteuning
Het is aan de gemeenten hoe zij hun jeugdzorg-

beleid vormgeven. Hier hebben wij als provincie 

geen rol in. Tot 2015 hebben wij wél een rol in 

het ondersteunen van de regio’s. Als provincie 

vinden wij dit heel belangrijk. De provincie 

blijft de wettelijke taak op de jeugdzorg tot de 

overgangsdatum goed uitvoeren, het stelsel 

moet immers overeind blijven staan tot het 

moment van de overdracht. Binnen de 

wettelijke kaders zoeken wij naar nieuwe 

mogelijkheden. Om gemeenten te ondersteunen 

op weg naar de transitie zetten wij in op kennis-

overdracht en op experimenteerruimte. 

Daarnaast hebben wij met gemeenten over ons 

beleid voor 2014 gesproken. Dat hebben wij 

verwerkt in dit Uitvoeringsprogramma. 

Hierdoor hopen wij met ons beleid voor 2014 zo 

goed mogelijk aan te sluiten op het beleid dat de 

regio’s vanaf 2015 voor ogen hebben.

Ons kennisdelingsprogramma hebben wij 2012 

en 2013 vorm gegeven en zullen wij continueren 

in 2014. Het kennisdelen geven we vorm met een 

nieuwsbrief, website en bijeenkomsten waarin 

kennis en ervaringen uit Noord-Holland 

centraal staan. Ook hebben wij samen met de 

jeugdzorginstellingen de gemeentemonitor 

ontwikkeld met daarin relevante en actuele 

cijfers over de jeugdzorg per gemeente. Deze 

gemeentemonitor houden wij ook in 2014 in 

stand en in overleg met gemeenten bereiden wij 

die zo nodig uit met nieuwe informatie. De 

aankomende transitie vraagt overigens veel van 

de regio’s in zeer korte tijd. Wij zijn ook niet de 

enige die initiatieven organiseren om kennis 

over te dragen. Wij zullen daarom altijd in nauw 

overleg met gemeenten bepalen wat nodig is, 

zodat wij aansluiten bij de (verschillende) 

behoeftes van regio’s. Wij bieden de gemeenten 

de mogelijkheid in regionaal verband aan de te 

schuiven bij de periodieke gesprekken die wij 

voeren met de jeugdzorginstellingen.

3.1.3 Experimenteerruimte
Een andere manier waarop wij regio’s 

ondersteunen is door experimenten te 

faciliteren. In 2013 zijn er bestuurlijke 

overleggen geweest waar afspraken zijn 
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gemaakt over hoe de experimenteerruimte vorm kan 

krijgen. Wij stellen kennis en financiële middelen ter 

beschikking om die experimenten vorm te geven. 

Provinciale Staten hebben vanuit de Tweede Investerings-

impuls Noord-Holland (TWIN-H) extra middelen 

beschikbaar gesteld via een provinciale uitvoerings-

regeling  “Regionale Projecten Vernieuwing en Transitie 

binnen de Jeugdzorg 2013” om deze regionale projecten 

mogelijk te maken. Regio’s wordt ruimte geboden om 

projecten in te dienen, die binnen de experimenteer-

ruimte kunnen worden uitgevoerd, toegespitst op de 

regionale behoeften en het tempo waarin gemeenten zich 

voorbereiden op de overdracht van de jeugdzorg.  Hiermee 

bieden wij maatwerk. BJZNH, die tot aan de overdracht 

verantwoordelijk is voor de veiligheid van kinderen en tot 

de overdracht ook de toegangsfunctie vervult, moet vanuit 

zijn wettelijke taken betrokken zijn bij de verschillende 

experimenten. Wij zullen voortdurend en in samenspraak 

met regio’s bekijken of de experimenteerruimte in de 

juiste behoefte voorziet. Hierbij betrekken wij ook de 

regionale transitiearrangementen, die 31 oktober zijn 

opgeleverd door de regio’s. 

Uit oogpunt van zorgvuldigheid en het feit dat de regie op 

het proces bij gemeenten ligt, willen wij met onze 

ondersteuning aansluiten bij wat gemeenten in regionaal 

verband willen. Mocht er in 2014 bovenop de lopende 

projecten behoefte zijn aan aanvullende experimenteer-

ruimte en ondersteuning, dan zullen wij de regio vragen 

hiervoor een concreet projectvoorstel te doen. De criteria 

die wij hanteren bij ondersteuning van de huidige 

regionale projecten, zoals opgenomen in de Uitvoerings-

regeling regionale projecten jeugdzorg 2013, zijn daarbij 

dan van toepassing.

3.2  Regio Zuid-Kennemerland 

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit de volgende 

gemeenten: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, 

Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

3.2.1 Transitieproces
De gemeenten in deze regio hebben met input van het 

werkveld vier algemene inhoudelijke uitgangspunten 

geformuleerd die de visie vormen voor het transitieproces. 

Deze zijn:

basis;

3.2.2  Regionale en bovenregionale 
samenwerking

Mede op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn 

afspraken gemaakt over de samenwerking binnen de regio 

in de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg. In 

het proces zijn er taken die lokaal moeten worden 

opgepakt, maar ook taken waarbij het gezamenlijk 

optrekken van gemeenten een belangrijke meerwaarde 

heeft. 

De gemeenten in Zuid- en Midden- Kennemerland en 

Haarlemmermeer verkennen ook hoe bovenregionaal 

samen gewerkt kan worden in de zorg voor jeugd. 

Amstelveen heeft aangegeven graag deel te nemen aan 

deze verkenning. In de verkenning wordt per onderdeel 

ingezoomd op benodigde schaal en de meerwaarde van 

samenwerking. Per onderdeel kunnen verschillende 

samenwerkingsverbanden als meest geschikt naar voren 

komen: jeugdbescherming en jeugdreclassering, gesloten 

jeugdhulp , het organiseren van een Meldpunt Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling (AMHK), specialistische 

zorg aan jeugdigen, crisisdienst en pleegzorg. De 

gezamenlijke verkenning naar de zorg voor jeugd maakt 

onderdeel uit van een bredere verkenning door de 

gemeenten binnen het gehele sociale domein. 

3.2.3 Experimenteerruimte  
In deze regio is het regionale project uitgewerkt met 

betrekking tot de toegang tot de jeugdzorg.

Naam van het project: pilot voor toegang in Zuid-

Kennemerland

Het project is er op gericht om in 2015 de toegang voor de 

jeugdzorg georganiseerd te hebben.   

Beoogde resultaten 

partners voor de uitvoering van een pilot toegang en 

criteria voor het kiezen voor een lokale of regionale 

inrichting.

Resultaat
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van een pilot in een proefgebied inclusief tijdpad, 

verdeling van taken, verantwoordelijkheden van alle 

betrokken partners en 

pilot moeten beslissingen worden genomen over de 

inrichting van de toegang in Zuid-Kennemerland. 

3.2.4 Voorbereidend beleid op de transitie
In het kader van de totstandkoming van  dit UVP2014 is er 

voor de regio’s Zuid- en Midden-Kennemerland een sessie 

over de vraaganalyse 2014 toegespitst op de regio’s 

gehouden. Hierin is ingegaan op de regionale accenten in 

de vraag naar zorg. Tevens zijn er in een tripartiet overleg 

tussen de regio, provincie en  de instelling voor J&O (OCK 

het Spalier) in de regio beleidsaccenten gelegd, die passen 

in het toekomstige jeugd(zorg)beleid van de regio en 

binnen de kaders van het provinciaal beleid. Het gaat dan 

specifiek om het aanbrengen van diVerentiatie in het 

ambulante aanbod, lokale invulling geven aan de 

pleegzorg en het schaduwdraaien bij de inkoop van 

jeugdzorg. Met de diVerentiatie in het ambulante aanbod 

wordt beoogd om een doorlopend zorgaanbod in de range 

van licht tot zwaar te maken. Hierbij dient de scheiding 

die voorheen liep tussen de eerste- en tweedelijnszorg te 

worden opgeheven.  Wat betreft pleegzorg wordt gekeken 

of deze meer lokaal kan worden ingezet. Daarbij wordt de 

werkwijze, zoals die gehanteerd wordt bij 

netwerkpleegzorg betrokken.  Het schaduwdraaien bij de 

inkoop van zorgaanbod bestaat uit het meedoen met de 

verschillende overleggen over het zorgaanbod, meedenken 

met voorstellen tot aanpassing van zorgaanbod en 

meekijken met de sturing en verantwoording. 

Wij sturen erop dat de plannen en de uitvoering hiervan 

plaatsvindt in nauwe samenspraak tussen regio, provincie 

en jeugdzorginstelling OCK het Spalier. 

3.3   Regio Midden- Kennemerland 
(IJmond)

De regio Midden-Kennemerland bestaat uit de volgende 

gemeenten: Velsen. Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk.

3.3.1 Transitieproces
De IJmondgemeenten hebben een gedeelde door de colleges 

vastgestelde visie op de transitie. De hoofdpunten hiervan 

zijn onder meer: een gezin- een plan -een regisseur, een 

integrale, vraaggestuurde en wijk- en gebiedsgerichte 

benadering, het CJG-IJmond de enige toegang tot integrale 

zorg voor jeugd en gezin en bezuinigen op bureaucratie en 

onnodige schijven, niet op kwaliteit en continuïteit.

3.3.2   Regionale en bovenregionale 
samenwerking

De IJmondgemeenten pakken de transitie (en 

transformatie) van de Jeugdzorg integraal aan, in 

samenhang met de andere transities en ontwikkelingen 

die zijn neergelegd in de Bestuursafspraken 2011-2015. Met 

de regio’s Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en 

Amstelland-Meerlanden is in februari 2013 een onderzoek 

gestart naar zorg voor jeugdtaken die waarschijnlijk de 

draagkracht van de afzonderlijke regio’s te boven gaan. 

Uiteindelijk leidt dit traject tot bovenregionale afspraken 

eind 2013.

3.3.3 Experimenteerruimte  
In de regio is een regionaal projectplan uitgewerkt met 

betrekking tot de toegang tot de jeugdzorg in relatie tot 

visie van de regio op de pedagogische civil society. 

Naam van het project: Opvoeden doen we samen, 

community based care

Binnen het project wil de regio concreet laten zien hoe 

community based care eruit kan zien en wat het oplevert.  

Beoogde resultaten 

van OCK gebruikt kan worden bij het opbouwen van 

community based care als eerste toegang/stap/

opmaat voor/naar de jeugdzorg.

organisaties  en het eigen netwerk gestimuleerd 

kunnen worden een rol op zich te nemen bij de 

opvoeding van kinderen en jongere

familieleden, buurtbewoners en voorzieningen in de 

buurt, verbonden kunnen worden met het buurt-

based care’  ontstaat.

medewerkers ingezet kan worden bij het opbouwen 

tot de jeugdzorg.

3.3.4 Voorbereidend beleid op de transitie
Vindt in samenwerking met de regio Zuid-Kennemerland 

plaats (zie punt 3.2.4)

3.4  Regio Gooi- en Vechtstreek

De regio Gooi- en Vechtstreek bestaat uit de volgende 

gemeenten: Bussum, Hilversum, Huizen,  Blaricum, 

Laren, Muiden en Naarden.  De gemeenten Weesp en 

Wijdemeren hebben in mei 2013 bekend gemaakt dat zij 

voor wat betreft de transitietaken geen deel meer zullen 

uitmaken van de regio Gooi en Vechtstreek. 

3.4.1 Transitieproces
De regio Gooi en Vechtstreek heeft een gezamenlijk 

document “startnotitie decentralisatie Jeugdzorg” 

samengesteld. Daarin wordt ingegaan op de samen-

werking, communicatie en visie tijdens het transitie-

proces. In de notitie wordt op bestuurlijk niveau een kader 

geschetst waarbinnen de nieuwe taken m.b.t. jeugdzorg 
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gezamenlijk kunnen worden vormgegeven. De uitvoering 

en verdere vormgeving van de drie decentralisaties zijn in 

de regio Gooi en Vechtstreek verdeeld tussen verschillende 

gemeenten. Een aantal gemeenten zijn de trekkers van 

ieder een transitie. Deze afspraken zijn op bestuurlijk 

niveau vastgesteld.

3.4.2  Regionale en bovenregionale 
samenwerking
De transitie jeugdzorg wordt door de gemeenten in Gooi- 

en Vechtstreek niet los gezien van de overdracht van 

andere taken naar de gemeenten. De aanpak waar de regio 

voor kiest kenmerkt zich door een integrale benadering. Er 

wordt gesproken van 1 sociaal domein. De zaken met 

betrekking tot financiën, subsidiering en juridische zaken 

worden boven lokaal geregeld. Er is dan ook 1 toegang tot 

sociaal domein alwaar de deskundigen de verdere 

toeleiding bepalen. 

De regio is zich momenteel aan het oriënteren voor zaken 

die bovenregionaal geregeld dienen te worden. Het wordt 

gekeken naar de draagkracht van de regio en hoe de 

samenwerking met andere regio’s hier aan kan bijdragen. 

Eind 2013 worden deze afspraken concreter.

3.4.3 Experimenteerruimte
De regio heeft een regionaal projectplan uitgewerkt op 

basis waarvan in 2014 geëxperimenteerd gaat worden met 

de Toegang tot de jeugdzorg.

Naam van het project: Toegang jeugdzorg vrijwillig 

kader in 2014 

De regio wil de mogelijkheid van vervroegde toegang tot 

jeugdzorg in het vrijwillig kader benutten om een aanpak 

te ontwikkelen.

Beoogde resultaten 

inkomen, gezondheid en welzijn op het niveau van 

kinderen en gezinnen.

het gaat om de inzet van jeugdhulp in het spectrum 

van zwaar en gespecialiseerd naar licht en dichtbij 

binnen de context van het gezin. 

ondersteuning in het sociaal domein realiseren.

de oplossing van hun vragen borgen. 

3.4.4 Voorbereidend beleid op de transitie
In  het kader van het meedenken over het UVP2014 zijn er 

verschillende sessies geweest met de regio, provincie, 

BJZNH en de instellingen voor J&O in de regio. Hieruit is 

voortgekomen dat de regio  een goede aansluiting wil 

bewerkstelligen tussen vragen uit de Toegang Nieuwe Stijl 

en de gewenste zorgvormen. In het bijzonder gaat het om 

een andere inrichting van de ambulante zorg. De regio 

maakt in dat verband gebruik van de ervaringen uit de 

regionale pilots die in 2012 en 2013 zijn ingezet. Over het 

inzetten van gevarieerde vormen van de ambulante hulp, 

zullen de regio, de aanbieders voor J&O en de provincie 

verdere afspraken maken.

3.5  Regio Stichtse Vecht

De gemeenten Weesp en Wijdemeren hebben aangegeven 

een eigen regio te vormen met de Utrechtse gemeente 

Stichtse Vecht, de zogenaamde SWW samenwerking. Zij 

nemen om die reden voor wat betreft de overdracht van de 

jeugdzorg niet meer deel aan de regionale samenwerking 

van de Gooi- en Vechtstreek.

3.5.1  Transitieproces  
De drie SWW gemeenten hebben aangegeven de regionale 

taken in Utrecht West vorm te geven. Voor de lokale taken 

met betrekking tot jeugdzorg, werken de drie gemeenten 

samen. 

3.5.2  Experimenteerruimte

Naam van het project: gemeentelijke toegang 

jeugdzorg Weesp en Wijdemeren 

Het project is er op gericht om in 2015 de toegang voor de 

jeugdzorg georganiseerd te hebben. Het doel is 

hulpverlening op lokaal niveau eerder inzetten en 

daarmee mogelijk zwaardere geïndiceerde zorg 

verminderen/voorkomen.   

Beoogde resultaten 

ontwikkelen en weten op welke manier we de 

jeugdhulp in 2015 kunnen financieren, hoe we 

omgaan met lopende dossiers en bezuinigingen op de 

budgetten.

resultaatbepaling etc binnen jeugdhulp. 

en het bepalen van de formatie en profielen voor de 

uitvoeringsorganisatie na 2015.

3.6 Regio Kop van Noord-Holland

De regio Kop van Noord-Holland bestaat uit de volgende 

gemeenten: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 

Texel.

3.6.1 Transitieproces 
De regio ziet de decentralisatie van de jeugdzorg als 

onderdeel van de transformatie van het sociaal domein. 

Men heeft een strategische visie opgesteld op de drie 

transities. Men kiest voor een integrale benadering 

waarbij kernbegrippen zijn: eigen kracht, maatwerk, 

inzet op vroeg signalering en preventie, integrale 

benadering en één gezin, één plan. 
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3.6.2  Regionale en bovenregionale 
samenwerking

Er is een regionale projectorganisatie Sociaal Domein 

opgezet waarin bestuurlijk en ambtelijk wordt gewerkt 

aan de opbouw van expertise en de ontwikkeling van het 

stelsel in het sociaal domein. Men wil de drie decentrali-

saties integraal aanpakken en één uitvoeringsorganisatie 

oprichten. In deze regio functioneert  al enige tijd het 

BOJOZ (Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs en Zorg). Hier 

worden de inhoudelijke vraagstukken besproken. 

Bovenregionale samenwerking wordt gezocht met de 

regio’s West Friesland en de regio Noord-Kennemerland 

hierbij zullen jeugdbescherming, jeugdreclassering, 

crisishulp, AMHK, en specialistische residentiële zorg aan 

de orde komen. 

3.6.3 Experimenteerruimte
Het regionale project richt zich op de vormgeving van de  

toegang tot de jeugdzorg, bereikbaarheid en wijkteams. 

Over de vormgeving van het experiment is intensief 

overleg met de jeugdzorginstellingen in de regio. Nog in 

2013 zal met de uitvoering van het project worden gestart.. 

Naam van het project: Naar een nieuw Jeugdstelsel in 

de Kop van Noord-Holland

Het doel is om te experimenteren met een nieuw 

organisatiemodel voor de samenwerking in een 

getransformeerd jeugdstelsel. 

Beoogde resultaten 

knelpunten van de ingezette pilot.

het kader van de transformatie van het jeugdstelsel 

en de opzet van sociale wijkteam binnen het sociaal 

domein.

integrale, multi-professionele teams van jeugd- en 

gezinscoaches als eenheid.

3.6.4 Voorbereidend beleid op de transitie
De regio heeft om zich op de transitie voor te bereiden veel 

aandacht besteed aan het verzamelen van gegevens en het 

maken van een startfoto. Op basis daarvan en op basis van 

de uitvraag die in het kader van de transitie arrange-

menten wordt gedaan, voert de regio veelvuldig 

gesprekken met de zorgverleners over de inrichting van 

het stelsel en de te leveren zorg. De projectorganisatie drie 

decentralisaties is opgezet en zal de samenhang en 

integraliteit in het sociaal domein bewaken. De project-

groep jeugdzorg is daar onderdeel van. In een reactie op 

het concept UVP geeft de regio aan behoefte te hebben aan 

overdracht in 2014 van expertise en kennis van de 

provincie op het gebied van onder andere contractering, 

kwaliteit, beleidsinformatie en prestatieafspraken met 

jeugdzorginstellingen. 

de regio om met nu door de provincie gesubsidieerde 

jeugdzorginstellingen in gesprek te gaan over hun 

inzet in de experimenten en om het  aanbod in lijn te 

brengen met de gemeentelijke visie en behoefte. Ook 

biedt het UVP ruimte om de toegangstaken met 

deskundigen van BJZNH versneld over te dragen. 

3.7  Regio West-Friesland

De regio West Friesland bestaat uit de volgende 

gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, 

Koggenland, Medemblik , Opmeer, Stede Broec.

3.7.1 Transitieproces
Ook deze regio werkt met de kernbegrippen: integraal, 

zelfredzaamheid en empowerment, civil society en 

preventief en gebiedsgebonden. 

3.7.2  Regionale en bovenregionale 
samenwerking

In deze regio geeft men de drie decentralisaties in het 

sociaal domein integraal vorm. De ontwikkelingen van 

het Passend Onderwijs worden hierin  als zgn. vierde  

transitie de  meegenomen. Er is daarvoor een project-

organisatie opgezet. Daarbinnen werken de 7 gemeenten 

intensief ambtelijk samen om de transities vorm te geven. 

Het projectplan voor de transitie jeugdzorg wordt door de 

regionale projectgroep transitie Jeugdzorg uitgevoerd. 

Bestuurlijk is er een portefeuillehouders overleg genaamd 

Madivosa  en een aantal zaken/werkvelden  worden met de 

andere twee  regio’s in Noord-Holland Noord opgepakt.

3.7.3 Experimenteerruimte
De regio heeft al ervaring op gedaan met een wijkteam 

voor problematische gezinnen in Hoorn. Men wil nu het 

uitvoeren. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen 

de lokale invulling van de toegang en gezamenlijke 

regionale afspraken. 

Naam van het project: Toegang tot de jeugdhulp in 

West-Friesland 

De regio gaat oefenen met het arrangeren van zorg; van 

toegang tot en met het juiste arrangement. De regio gaat 

daarbij uit van de vraag: Hoe gaan we de toegang zo 

ontsluiten dat een jeugdige en zijn gezin snel en vroeg-

tijdig de juiste hulpverlening ontvangt? 

Beoogde resultaten 

inzicht verkregen in de randvoorwaarden, de 

haalbaarheid, de voordelen en knelpunten van deze 

werkwijze.  
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regio krijgt inzicht in de inhoud van de inzet, het 

moment van inzet, en de aantal en de omvang van de 

inzet van de wijkteams. 

3.7.4 Voorbereidend beleid op de transitie
Ambtelijk werken de gemeenten aan de uitvoering van een 

werkstappenplan waarbij alle onderdelen van de transitie 

aan de orde komen. De regio heeft net als de andere twee 

regio’s een startfoto laten maken. Op  basis hiervan en op 

basis van de gegevens die geleverd zijn ten behoeve van de 

transitie arrangementen worden gesprekken gevoerd met 

de instellingen over hun toekomstig aanbod. De gemeenten 

in de regio werken nauw samen maar hechten aan de lokale 

invulling van de toegang. Men is een regionaal beleids-

kader aan het opstellen dat in januari/februari zal worden 

geagendeerd in de gemeentenraden. Binnen het ontwerp 

UVP 2014 is voldoende ruimte voor de regio om afspraken te 

maken over onder andere de inzet in 2014 van het aanbod 

van jeugdzorginstellingen en de versnelde overdracht van 

toegangstaken en toegangs medewerkers van BJZNH. Wij 

zullen deze afspraken toetsen aan dit UVP en de wet. 

3.8  Regio Noord-Kennemerland

De regio Noord-Kennemerland bestaat uit de volgende 

gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-de Rijp, 

Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer.  

3.8.1 Transitieproces
De gemeenten sturen op een transitie én een trans-

formatie op het gehele sociaal domein. De regio is zich 

ervan bewust dat een daadwerkelijke verandering-

(transformatie) langer tijd nodig heeft en zeker niet per 1 

januari 2015 gereed zal zijn.  

De gemeenten hebben een aantal uitgangspunten voor de 

jeugdzorg geformuleerd: eigen kracht en eigen verant-

woordelijkheid, preventie een gezin een plan, wijkgericht 

en omdenken zijn daarbij kernbegrippen. Deze begrippen 

vormen het uitgangspunt voor de inrichting van het 

stelsel in deze regio. 

3.8.2  Regionale en bovenregionale 
samenwerking

Men werkt in de regio samen om het jeugdstelsel in te 

richten. Daarnaast zoekt men bovenregionale samen-

werking met de twee andere noordelijke regio’s: West 

Friesland en Kop van Noord-Holland. Men denkt daarbij 

aan bovenregionale samenwerking met betrekking tot  de 

jeugdbescherming, jeugdreclassering, AMHK, crisishulp 

en specialistische jeugdzorg en jeugdGGZ.

 

3.8.3 Experimenteerruimte
De regio heeft het experiment: Transitie en Transformatie 

Jeugdzorg ingediend. Het experiment gaat over het 

inrichting van de toegang middels wijkgerichte teams. 

Een element daarbij is het beheer vaan het dossier door de 

cliënt zelf. 

Naam van het project: Pilotproject vernieuwing en 

transitie binnen de Jeugdzorg

Jeugdhulp is op een heldere, toegankelijke en 

laagdrempelige manier bereikbaar.

Beoogde resultate n 

van gezinnen en hun netwerken. De basis voorzieningen 

werken volgens 1 Gezin 1 Plan. Waar nodig worden zij in 

hun taak ondersteund door deskundigen uit een 

in de directe leefomgeving van de jeugdigen door 

inzet van in de eerste plaats het gezin zelf en hun 

eigen netwerk. Indien noodzakelijk aangevuld met 

ondersteuning door professionals.

uitvoering van het gezinsplan, de inhoud duur en 

kosten zijn bekend. Er is bepaald waar de 

verantwoordelijkheid ligt voor het besluit voor 

uitgaven m.b.t. de inzet van gespecialiseerde zorg. 

3.8.4 Voorbereidend beleid op de transitie
De regio heeft om zich op de transitie voor te bereiden veel 

aandacht besteed aan het verzamelen van gegevens en het 

maken van een startfoto. Op basis daarvan en op basis van 

de uitvraag die in het kader van de transitie arrange-

menten is gedaan voert de regio gesprekken met de 

zorgverleners over de inrichting van het stelsel en de te 

leveren zorg. Specifieke afspraken met de provinciaal 

gefinancierde zorgverleners onder andere over de inzet in 

2014 van ambulante hulp van Parlan en de toegangs-

medewerkers van BJZNH kunnen door de regio worden 

gemaakt. Wij zullen deze afspraken toetsen aan dit UVP 

en de wet. We zullen met  de regio afspraken maken over 

de wijze waarop onze kennis verder zal worden 

overgedragen. 
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4
INRICHTING VAN JEUGDZORG

4.1  Beheersen risico’s

Wij zetten ons in voor de continuïteit van 

kwalitatief goede zorg en wij willen instellingen 

zich laten voorbereiden op de aanstaande 

veranderingen. Bovendien willen wij zorgen dat 

er geen beslissingen worden genomen die de 

transitie bemoeilijken of die niet “transitie proof” 

zijn (en daarmee weggegooid geld worden).

Het grootste risico dat denkbaar is bij een grote 

stelselwijziging is dat de veiligheid van en zorg 

voor kinderen onder druk komt te staan. Dat 

risico moeten we onderkennen en zien te 

beheersen.

Om te garanderen dat risico’s bij BJZNH en de 

instellingen voor J&O worden beheerst en deze 

organisaties hun werk kunnen blijven doen 

toetst de provincie haar beleidsbeslissingen 

t.a.v. BJZNH en de instellingen voor J&O aan de 

transitie c.q. op de implicaties voor het 

transitieproces.

4.2   Beheersmaatregelen en 
landelijk beleid

Wij hebben de financiële en juridische risico’s 

van de beëindiging van de provinciale subsidie-

relatie met de jeugdzorginstellingen geïnventari-

seerd. Bij deze inventarisatie hebben wij gebruik 

gemaakt van de landelijke onder zoeken en 

rapporten, die in opdracht van het IPO zijn 

gemaakt en van de landelijke werk groep 

overgangsmaatregelen (Rijk, IPO en VNG). Het 

gaat om een proces waarmee in 2012 is gestart, in 

2013 stappen zijn gezet en in 2014 wordt 

voortgegaan tot het moment van subsidie-

beëindiging (per 1-1-2015). 

In november 2012 hebben GS de jeugdzorg-

instellingen aangekondigd dat de subsidie relatie 

wordt beëindigd met het van kracht worden van de 

nieuwe Jeugdwet (voorzien per 1 januari 2015). In 

mei 2013 hebben GS na een bezwaarprocedure 

besloten dit besluit te handhaven. Bij de 

aankondiging van beëindiging van de 

subsidierelatie is instellingen ook verzocht 

hiermee rekening te houden in hun 

bedrijfsvoering m.b.t. de planning van 

activiteiten en het aangaan van lange termijn 

verplichtingen.

GS zetten zich voortdurend in IPO-verband in 

voor landelijke overgangsmaatregelen om 

continuïteit van zorg in 2015 te garanderen en de 

frictiekosten te beperken. Hierbij is  gepleit voor 

het maken van specifieke landelijke transitie-

afspraken over de functies van BJZ (toegangs-

taken, Advies- en Meldpunt Kinder-

mishandeling en jeugdbescherming en 

jeugd reclassering).

In het Beleidskader jeugdzorg 2013-2016 hebben 

Provinciale Staten het standpunt ingenomen 

dat het Rijk als initiator van de transitie de 

frictiekosten van de transitie, die met name 

voor de BJZ’s onvermijdelijk zijn,  moet dekken. 

Wij zullen hier voortdurend aandacht voor 

vragen.

4.3  Transitiearrangementen

Op 31 oktober 2013 hebben alle regio’s in Noord-

Holland een transitiearrangement. De regio 

heeft voor de totstandkoming van de 

arrangementen overleg gevoerd met de huidige 

aanbieders van jeugdzorg en zo nodig afspraken 

met hen gemaakt. De beoordeling van de 

transitiearrangementen is in opdracht van het 

Rijk gedaan door de Transitiecommissie 

stelselherziening jeugdzorg (TSJ). Wij zijn als 

provincie geen formele partij in het transitie-

arrangement. Er zijn met de provincie geen 

afspraken gemaakt en de provincie is ook geen 

mede-ondertekenaar van de arrangementen.

Vanuit de huidige provinciale verantwoordelijk-

heid voor de jeugdzorg heeft de provincie er wel 

belang bij dat de continuïteit van zorg is 

gewaarborgd voor kinderen die tot en met 2014 

jeugdzorg ontvangen en de frictiekosten zo veel 

mogelijk beperkt blijven. De provincie vindt het 

zeer belangrijk dat er voor de huidige jeugdzorg-

aanbieders inclusief Bureau Jeugdzorg Noord-

Holland duidelijkheid komt over de situatie 
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vanaf 2015. Alleen dan kunnen zij zich 

voorbereiden, inspelen op uw beleid en zorgen 

voor een financieel gezonde organisatie.

Beleidskeuzes die regio’s maken voor de periode 

vanaf 2015 zijn van invloed op de frictiekosten 

die de decentralisatie van de jeugdzorg met zich 

meebrengt. De provincie is van mening dat het 

maken van meerjarige afspraken met bestaande 

instellingen een goede basis vormt voor het 

waarborgen van continuïteit van jeugdzorg en 

beperking van frictiekosten.

De transitiearrangementen laten, zoals ook door 

de TSJ is vastgesteld, een wisselend beeld zien. 

Dat het proces naar 1 januari 2015 niet eenduidig 

is, er tempoverschillen in de voorbereiding zijn 

tussen regio’s, en er nog steeds onzekerheden 

zijn voor zowel gemeenten als jeugdzorg-

instellingen maakt dat dit proces steeds weer in 

een nieuwe fase met nieuwe vraagstukken 

terecht komt. In het kader van de totstand-

koming van de transitiearrangementen is er 

goed overleg geweest tussen de regio’s en de 

provincie. Dit overleg met de regio’s over een 

zorgvuldige overdracht van de jeugdzorg zet de 

provincie in 2014 voort.

In dit Uitvoeringsprogramma voor 2014 is waar 

mogelijk al ruimte gelaten aan gemeenten én 

jeugdzorginstellingen om voor te sorteren op 

gemeentelijke beleidsinitiatieven. Gemeenten 

en jeugdzorginstellingen krijgen de mogelijk-

heid om gezamenlijk in voorbereiding op de 

transitie voorstellen te doen voor ombouw of 

wijziging in het jeugdzorgaanbod in 2014, 

uiteraard binnen het maximaal toegekende 

budget. Op deze wijze kan al in 2014 de door 

gemeenten in regionaal verband gewenste 

veranderingen in gang gezet worden.

4.4   Provinciale aanpak 
beheersmaatregelen

Hoewel wij niet bepalend zijn in de totstand-

koming van de transitiearrangementen, 

kunnen wij zelf ook maatregelen treVen om (het 

risico op) frictiekosten te beperken. Dit geldt 

zowel voor BJZNH als voor de instellingen voor 

J&O.

4.4.1 Beheersmaatregelen BJZNH
Wij voeren overleg met BJZNH over zijn plan van 

aanpak voor de ombouw van de organisatie. Dit 

overleg vindt plaats vanwege de bijzondere 

positie van BJZNH in de Wet op de jeugdzorg, 

het feit dat BJZ een groot deel van de taken 

verliest in de nieuwe wet en als organisatie er 

niet aan ontkomt om- of af te bouwen.

Wij willen BJZNH in staat te stellen zo goed 

mogelijk continuïteit van zorg te borgen en 

risico’s op te vangen. In onze overleggen en 

eventuele nodige besluitvorming  wordt het plan 

van BJZNH op dit soort aspecten beoordeeld.  BJZ 

heeft meerdere opties voor reorganisatie in 

overweging. Het ontbreekt BJZ aan duidelijkheid 

om te kunnen kiezen voor een bepaald 

reorganisatieplan. Na het vaststellen van de 

transitie-arrangementen eind 2013 blijkt welk 

aanbod de regio’s in 2015 van BJZ willen 

afnemen en tot welk reorganisatiemodel BJZ op 

basis daarvan besluit en welke frictiekosten dat 

meebrengt.

Wij stellen BJZ in staat te zich in 2014 voor te 

bereiden op de transitie door zich te certificeren 

en in ieder geval door te kunnen gaan als 

instelling voor jeugdbescherming en jeugd-

reclassering. Zo kan worden gezorgd dat de zorg 

aan kinderen met een jeugdbescherming en/of 

jeugdreclasseringsmaatregel in 2015 kan worden 

gecontinueerd. 

Op basis van het definitieve reorganisatieplan van 

BJZ zullen wij zo nodig aanvullende maatregelen 

nemen. Uitgangspunt daarbij blijft het standpunt 

van PS dat het Rijk verantwoordelijk is voor de 

frictiekosten van de transitie. Het bekostigen van 

de frictiekosten is een landelijk probleem waar de 

provincie in IPO-verband het Rijk op blijft 

aanspreken.

4.4.2  Beheersmaatregelen 
instellingen voor Jeugd & 
Opvoedhulp

Wij zijn bezig om met de jeugdzorginstellingen 

een aantal kwesties m.b.t. te nemen  



beheersmaatregelen  te inventariseren.  Dit met het doel 

om het borgen van de continuïteit van zorg te bevorderen 

en de frictiekosten te beperken. Deze kwesties betreVen 

vooral de huisvesting. Het is onwenselijk dat deze 

kwesties onnodig een druk gaan hebben op de transitie. 

De provincie heeft uit autonome middelen geïnvesteerd in 

een adequate huisvesting van de jeugdzorg.  Wij hebben 

besloten de verplichting op te heVen om panden in stand 

te houden voor jeugdzorg en niet te vervreemden na de 

transitie. Daarnaast  hebben wij besloten af te zien van 

het maken van aanspraak op de verschuldigde vergoeding 

door de jeugdzorginstellingen voor het met subsidies 

behaalde vermogensvoordeel. Dit besluit heeft betrekking 

op Bureau jeugdzorg Noord-Holland, Parlan, OCK het 

Spalier, De Praktijk, Zandbergen, Leger des Heils, De 

Bascule, William Schrikker Groep,  Nederlandse 

Vereniging Pleegouders en het Adviesbureau Klachten 

Jeugdzorg. Bij al deze beslissingen hanteren wij het 

criterium : borgen van de continuïteit van zorg na de 

transitie en het beperken van frictiekosten. 

14 | 
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5
OPGROEIEN IN EEN (PLEEG)GEZIN OF  
GEZINSACHTIGE OMGEVING 

5. 1  Versterken pleegzorg 

Pleegzorg is voor wat betreft opgroeien in een 

gezin, de meest voorkomende zorgvorm. Wij 

maken een onderscheid tussen de reguliere 

pleegzorgvormen waarbij een langdurig traject 

van screening en training van de pleegouders 

plaatsvindt, en plaatsingen binnen het netwerk 

van de jeugdige.

In het afgelopen jaar hebben wij bij al onze 

pleegzorgaanbieders een stijging van het aantal 

pleegzorgplaatsingen geconstateerd. Dat vinden 

wij een goed teken, omdat hierdoor meer 

kinderen in een gezinsachtige omgeving 

opgroeien. Zowel het aantal reguliere als 

netwerkplaatsingen is gestegen. Wij geven 

prioriteit aan de plaatsing van het kind in het 

eigen netwerk en volgen de aanbevelingen van de 

Inspectie Jeugdzorg zoals deze zijn vastgesteld in 

het Protocol Netwerkpleegzorg dat sinds januari 

2012 van kracht is. Wij stellen onze pleegzorg-

aanbieders waar nodig in staat om de eventuele 

extra druk die deze werkwijze met zich 

meebrengt, het hoofd te kunnen bieden. Uit 

inspectieonderzoek is gebleken dat de toepassing 

van het protocol met name door BJZNH in 

samenwerking met de jeugdzorginstellingen in 

Noord-Holland heeft geleid tot een structurele 

waarborg van de kwaliteit van netwerk-

pleegzorgplaatsen. Dit is een mijlpaal waarop wij 

trots zijn.

Uit cijfers is gebleken dat er een groei is in de 

vraag naar pleegzorg inclusief netwerk-

pleegzorgplaatsen. Aangezien pleegzorg een 

beleidsprioriteit is zullen wij extra middelen per 

instelling voor J&O, die pleegzorg biedt beschik-

baar stellen voor pleegzorg. Daarbij geldt dat het 

protocol netwerkpleegzorgplaatsen wordt 

nageleefd. Door middel van kwartaalrapportages 

volgen wij de balans tussen vraag en aanbod van 

pleegzorg.

5.2   Pleegzorgfonds: nu  en in 
de toekomst

Het pleegzorgfonds is op initiatief van Provinciale 

Staten opgericht en sinds 2010 operationeel. Het 

fonds biedt  Noord-Hollandse pleeggezinnen een 

steuntje in de rug. Het pleegzorgfonds Noord-

Holland is een uniek gegeven in Nederland. Wij 

willen dit graag in stand houden. Er wordt veel 

beroep gedaan op het Noord-Hollandse pleegzorg-

fonds door de pleegouders in Noord-Holland. 

Wij vragen de gemeenten zich in te zetten voor 

het voortbestaan van het fonds. Wij zullen in 2014 

in overleg treden met de Noord-Hollandse 

gemeenten om de mogelijkheden voor  continue-

ring van het Pleegzorgfonds Noord-Holland. 

Om kracht bij te zetten aan het Pleegzorgfonds 

zullen wij in 2014 eenmalig de volume een grote 

impuls te geven voor 2014 en 2015 uit autonome 

middelen. Op deze manier bewerkstelligen wij 

dat  het overgangsjaar 2015 geen problemen 

oplevert en pleegouders ook in 2015 in staat zijn 

een beroep te doen op het fonds. Hierdoor is er ook 

meer tijd voor gemeenten om het pleegzorgfonds 

goed te borgen in hun jeugdzorgbeleid.

Recentelijk is door PS besloten om ter 

versterking en behoud van het pleegzorgfonds, 

dat onder de naam Kardol Pleegzorgfonds verder 

gaat, uit provinciale middelen een extra 

storting te doen van € 100.000. 

Resultaten
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5.3  Cliëntenbeleid 

Het cliëntenbeleid van de provincie Noord-Holland bestaat 

uit twee onderdelen, namelijk het bevorderen van de 

individuele belangenbehartiging d.m.v. het  financieren 

van het AKJ voor het leveren van vertrouwenspersonen 

voor de jeugdzorgcliënten en de collectieve 

belangenbehartiging d.m.v.  het bevorderen van de 

cliëntenparticipatie.  Centraal staat hierbij dat de positie 

van de cliënt wordt versterkt.

Om de genoemde beleidsdoelen te bereiken financiert de 

provincie jaarlijks 3 organisaties:

1  AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg): het 

levert vertrouwenspersonen en begeleid de cliënten 

bij een eventuele klacht in de jeugdzorg. Het AKJ 

houdt wekelijks spreekuur bij de 

jeugdzorginstellingen waar de jeugdigen verblijven, 

documenteert de klachten van de cliënten en 

bespreekt dit met de jeugdzorgorganisaties.

2  Nederlandse verenging voor Pleeggezinnen, de 

NVP: behartigt de belangen van de pleegouders, 

adviseert en ondersteunt de pleegouders bij klachten 

en knelpunten. De NVP heeft voor wat betreft de 

klachten in de pleegzorg een eigen specifieke 

expertise.

3  Zorgbelang N-H ondersteunt het cliëntenplatform 

Jeugdzorg Noord-Holland. Het platform bestaat uit 

vertegenwoordigers van allerlei cliëntenorganisaties 

in de jeugdzorg. 

In 2014 zullen wij de cliëntenorganisaties financieren voor 

de door hen te leveren werkzaamheden ten behoeve van de 

collectieve en individuele belangenbehartiging. Tevens 

zal Zorgbelang met projectgelden van de provincie een 

aanvullend projectplan opstellen ten behoeve van de 

regio’s, zodat deze hun cliëntenbeleid conform de nieuwe 

Jeugdwet vorm kunnen geven.

Zorgbelang voert in het kader van transitie jeugdzorg het 

project “Ken uw klant” uit. Wij hebben hier middelen voor 

beschikbaar gesteld. Wij verwachten dat Zorgbelang in de 

contacten met de gemeenten de kennis en expertise van de 

jeugdzorgcliënten inzet om zo het toekomstige cliënten-

beleid van de gemeenten vraaggericht vorm te laten 

geven. Wij verwachten dat met name de vertegen-

woordigers van de cliëntenorganisaties die deel uitmaken 

van het Platform Jeugdzorg N-H hierin een rol krijgen.

Resultaten
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6
TIJDIG KWALITATIEF GOEDE ZORG

6.1   Tijdig en voldoende 
kwalitatief goede zorg 

Een goede balans tussen vraag en het aanbod is 

nodig om voldoende  en op tijd zorg te leveren 

aan jeugdigen en hun ouders. Uit de vraag-

analyse 2014 blijkt dat het gevoerde beleid 

hoofdzakelijk gecontinueerd kan worden. In het 

kader van de transitie en overdracht van de 

jeugdzorg is met de regio naar de regionale 

vraaganalyse gekeken en is rekening gehouden 

met regionale verschillen. In samenspraak met 

de regio, BJZNH en instellingen voor J&O hebben 

deze regionale verschillen een vertaalslag 

gekregen in het zorgaanbod binnen de kaders 

van het provinciaal beleid (zie hoofdstuk 3 

paragraaf 3.2 en verder).

In 2013 hebben alle instellingen projectplannen 

ingediend en projectgelden ontvangen gericht 

op het eqciënter inrichten van werkprocessen. 

Resultaten die zijn behaald  bestaan uit 

verkorting van wachttijden, meer tijd voor 

cliënten,  vermindering van de administratieve 

last en een betere doorstroom van cliënten. Wij 

verwachten dat de instellingen voor J&O en 

BJZNH deze positieve ontwikkelingen in 2014 

verder in hun organisatie zullen invoeren. 

Op basis van landelijke afspraken tussen het 

Rijk, IPO en onze provincie hanteren wij in elk 

geval de volgende prestatieafspraken voor onze 

jeugdzorginstellingen:

1 een minimale netto wachtlijst;

2 totale capaciteit is niet verminderd;

3  jeugdigen staan niet onverantwoord op de 

wachtlijst;

4  kinderen op de wachtlijst ontvangen altijd 

enige vorm van zorg;

5  alle crisismeldingen zijn binnen 24 uur in 

zorg;

6  uitstroom bij crisisopvang vindt plaats 

binnen 28 dagen.

Aan de hand van de LRF-rapportage (Landelijk 

Rapportage Format) en de IB-rapportages 

(Instellingenberaad) volgen wij de prestatie-

afspraken. Wij streven ernaar om de wachtlijst 

zo minimaal mogelijk te houden. De voortgang 

wordt in kwartaaloverleggen besproken. Indien 

een prestatieafspraak niet is nagekomen dan 

zullen wij de instelling daarop aanspreken en 

indien nodig een gerichte opdracht geven.

6.2  Kwalitatief goede zorg

Ook in 2014 handhaven wij de afspraken met de 

instellingen voor J&O en BJZNH als het gaat om 

kwalitatief goede zorg. De instellingen voor J&O 

zijn HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteits-

beoordeling in de Zorgsector)en wij vragen hen 

ons te rapporteren over de status en de eventuele 

aan bevelingen. Kinderen worden uitsluitend 

geplaatst bij erkende jeugdzorg instellingen of 

AWBZ-gecertificeerde instellingen. Daarnaast 

mogen de jeugdzorg instellingen gebruik maken 

van ander erkend zorgaanbod, als daarbij de 

vastgestelde protocollen voor buitenlands en 

particulier aanbod zijn nageleefd. 

De inspectie Jeugdzorg voert in het kader van 

hun jaarlijkse toezichtprogramma onderzoeken 

uit naar de kwaliteit van jeugdzorg bij BJZNH en 

de instellingen voor J&O. Wij volgen deze onder-

zoeken en letten erop dat de aan bevelingen van 

de inspectie door  BJZNH en de instellingen voor 

J&O worden uitgevoerd.
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6.3  Aanbevelingen commissie Samson

Naar aanleiding van het rapport van de commissie 

Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg vanaf 

1945, hebben GS eind 2012 een besluit genomen, waarin zij 

aangeven op welke wijze zij invulling geven aan de aan-

bevelingen. Vanuit Jeugdzorg Nederland is een speciale 

commissie Rouvoet opgericht voor de implementatie van 

de aanbevelingen. In mei 2013 is deze commissie Rouvoet 

met het rapport gekomen “Kwaliteitskader voorkomen 

seksueel misbruik in de jeugdzorg” en ziet toe op de 

implementatie, uitvoering en borging hiervan door de 

jeugdzorgorganisaties. Met de jeugdzorginstellingen 

inclusief BJZNH hebben wij afspraken gemaakt over de 

uitvoering van de aanbevelingen.  Het Instellingenberaad 

heeft een plan van aanpak opgesteld, waarin per 

instelling de individuele plannen voor de uitvoering van 

de aanbevelingen zijn opgenomen. Wij ondersteunen deze 

acties en volgen de uitvoering hiervan bij onze jeugdzorg-

instellingen inclusief BJZNH. 

Vanuit het Rijk is er een schaderegeling voor de slacht-

oVers van seksueel misbruik in de jeugdzorg, die kan 

leiden tot een financiële  schadevergoeding. In de regeling 

staan de voorwaarden en aanvraagprocedure beschreven. 

SlachtoVerhulp Nederland is de organisatie waar slacht-

oVers ondersteuning kunnen krijgen bij het doen van een 

beroep op de regeling. 

6.4  Bureau Jeugdzorg NH 

6.4.1 Transitie en BJZNH 
De nieuwe Jeugdwet brengt een grote verandering in de 

positie van BJZNH. BJZNH heeft zich al voorbereidt op de 

decentralisatie door de dienstverlening enige jaren 

geleden te regionaliseren. Hierdoor wordt de dienst-

verlening dichterbij het regionale en lokale veld gebracht. 

Tevens wordt er een omslag gemaakt naar een integrale 

werkwijze die beter aansluit bij de gedachte één gezin, één 

plan. Wij stimuleren gemeenten om bij de inrichting van 

de toegang tot de jeugdzorg gebruik te maken van de 

expertise van BJZNH. Over het gebruik van de expertise 

van het AMK en de continuering van het aanbod 

jeugdbescherming en jeugdreclassering zal in de 

transitie-arrangementen, die de regio’s hebben opgesteld 

een uitspraak worden gedaan.  Daarbij zal duidelijk 

worden welke maatregelen genomen moeten worden om 

de transitierisico’s en de kosten te beperken. Wij zien in 

een aantal regio’s dat men nog geen keuze wil maken voor 

de inkoop van de uitvoering van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering. Het uitblijven van enige zekerheid voor 

de toekomst  maakt het erg moeilijk de frictiekosten bij 

BJZNH te beperken en de zorg continuïteit te garanderen 

voor zeer kwetsbare kinderen.

Wij voeren regelmatig overleg met BJZNH en de gemeenten 

over de gevolgen van de wetswijziging voor BJZNH en de 

rol van BJZNH en haar expertise in het nieuwe stelsel. 

Bureau jeugdzorg voert hierover ook goed overleg met de 

gemeenten en werkt mee aan de regionale projecten.

6.4.2  Jeugdbescherming en jeugd-
reclassering

Bureau jeugdzorg Noord-Holland voert de jeugd-

bescherming en jeugdreclassering uit met gebruik van 

landelijk vastgestelde methoden (Delta, methode voogdij en 

handboek jeugdreclassering). Ook neemt BJZNH deel aan de 

landelijke vliegwielprojecten om de duur van de 

ondertoezichtstellingen (ots) nog verder te bekorten. De 

duur van de ots is onderdeel van de afspraken met het 

ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) om de kosten van 

jeugdbescherming te verlagen en de kwaliteit te 

handhaven. Ook de verlaging van het ziekteverzuim en het 

hanteren van de afgesproken caseload maakt daar deel van 

uit. Wij verwachten nog in 2013 een evaluatie van deze 

afspraken met het ministerie van V&J en de gezamenlijke 

provincies in IPO verband.  Afspraak is dat het ministerie de 

uitkomsten van de evaluatie betrekt bij het heroverwegen 

van haar eerder genomen en op dit moment nog opgeschort 

besluit om een korting van 5% door te voeren. Bij dit 

definitieve UVP is nog niet duidelijk welk besluit het 

ministerie gaat nemen over de bekostiging van de tarieven 

voor de jeugdbescherming. Gezien de late besluitvorming 

over een eventuele korting op de tarieven en de extra 

inspanningen die BJZNH in dit overgangsjaar moet leveren 

zullen wij de korting van 5% als die alsnog door het Rijk 

wordt opgelegd, in 2014 niet doorvoeren. Wel is duidelijk dat 

de rijksoverheid in 2014 een korting van 1.4% op de 

jeugdbescherming en jeugdreclassering zal doorvoeren en 

wij zullen die korting ook in rekening brengen bij BJZNH(zie 

hoofdstuk 9). Aangezien het ons beleid is om geen 

wachtlijsten bij de jeugdbescherming toe te staan, kan GS 

lopende het jaar een besluit nemen over verhoging van de 

productie en de bijhorende financiering. BJZNH heeft in het 
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kader van het landelijke “vliegwielproject” en 

innovatiemiddelen in 2013 enkele pilots uitgevoerd, 

waardoor in veel gevallen een maatregel voorkomen wordt 

dan wel in duur wordt bekort. De werkwijzen die de pilots 

hebben opgeleverd worden in 2014 voortgezet.

De inzet van BJZNH is om conform ons beleid, in 2014 

volledig gecertificeerd te zijn en daarmee bevoegd om in 

het kader van de nieuwe Jeugdwet de jeugdreclassering en 

de jeugdbescherming uit te voeren en de zorg te kunnen 

continueren. Wij houden in de subsidiëring van BJZNH 

rekening met de kosten van de certificering.

6.4.3 AMK en huiselijk geweld
In 2013 heeft het BJZNH voldaan aan de kwaliteitseisen 

rond het AMK. De AMK-onderzoeken zijn binnen 5 werk-

dagen gestart en de doorlooptijd onderzoek is binnen de 

norm gebleven. Het AMK rapporteert ons er maandelijks 

over. In 2014 wordt wederom een stijging van het aantal 

meldingen en dus ook van het aantal onder zoeken 

verwacht. De financiering zal daarop worden aangepast. 

Het aantal meldingen in Noord-Holland is hoog en in 85% 

van de onderzoeken wordt kindermishandeling bevestigd. 

In de toekomst zal het AMK samen met de Advies en 

Steunpunten Huiselijk Geweld vormgegeven gaan worden. 

Het is in de meeste regio’s nog onduidelijk hoe de 

gemeenten dit vorm willen geven en wat daarvan de 

gevolgen voor BJZNH en de frictiekosten zullen zijn. Wij 

pleiten er bij de gemeenten voor om de expertise van het 

AMK te behouden. Ondanks deze verandering en de 

inspanning die dit met zich mee zal brengen verwachten 

wij van BJZNH dat er in 2014 geen wachtlijsten voor AMK-

onderzoeken ontstaan. Indien de meldingen AMK verder 

stijgen dan voor 2014 voorzien was kunnen wij besluiten 

de productie onderzoeken AMK met de bijbehorende 

financiering verhogen, indien daar binnen de doel-

uitkering ruimte voor is. 

6.4.4 Toegangstaken
De uitvoering van de toegangstaken door het BJZNH is 

gebaseerd op de huidige Wet op de jeugdzorg. In de nieuwe 

Jeugdwet wordt de verantwoordelijkheid voor inrichting van 

de toegang tot de jeugdzorg bij gemeenten gelegd. Dit 

betekent een ingrijpende verandering bij het BJZNH. Het is 

een grote opgave om enerzijds tot 1 januari 2015 de 

toegangstaken volledig conform de huidige wet uit te voeren 

en anderzijds te anticiperen op de wet na 2015. BJZNH is met 

gemeenten in gesprek over een versnelde overname van 

toegangstaken, waarbij de expertise van medewerkers van 

BJZNH behouden blijft. Daarnaast neemt BJZNH deel aan 

alle regionale projecten om de toegang in te richten. Dit 

betekent een dubbele taak opdracht: enerzijds voldoen aan 

kwaliteitseisen tot  1 januari 2015 en tevens anticiperen op 

de nieuwe Jeugdwet door mee te doen aan experimenten, 

expertise over te dragen en de frictiekosten te beperken. In 

het financieel kader hebben wij maatregelen genomen om 

BJZNH hierbij te faciliteren, zoals met de toekenning van 

extra middelen voor transitievoorbereidende activiteiten, 

waaronder deelname aan de regionale experimenten. 

Wij geven gemeenten de ruimte om te experimenteren met 

een nieuwe toegang onder de voorwaarde dat BJZNH 

betrokken blijft bij de uitvoering zodat het zijn wettelijke 

verantwoordelijkheid voor de indicatie en het inschatten van 

veiligheidsrisico’s kan blijven dragen. In het nieuwe stelsel 

zullen gemeenten een besluit moeten nemen over de 

toegankelijkheid van hulpaanbod en zal de gemeente een 

individuele beschikking moeten afgeven voor het verlenen 

van die zorg die niet vrij toegankelijk is. Daarbij zullen zij, 

zoals nu ook in de toelichting op het wets ontwerp staat , de 

expertise die nu bij medewerkers van BJZ ligt, nodig hebben. 

Wij zullen indien een regio dat wenst bemiddelen bij de 

overdracht van toegangstaken en expertise van BJZNH naar 

gemeenten vóór 2015. Helderheid over verantwoordelijk-

heden, gebruik van expertise van BJZNH en natuurlijk 

veiligheid van kinderen zijn onze uitgangspunten. 

In 2014 zullen landelijk afspraken gemaakt worden over de 

overdacht van lopende dossiers van BJZNH naar gemeenten 

conform de landelijke regelgeving. De jeugdigen die op 

grond van een indicatiebesluit van BJZNH  provinciaal 

gefinancierde jeugdzorg ontvangen of op de wachtlijst staan 

behouden conform het overgangsrecht hun recht op zorg 

ook jegens de gemeenten tot 1 januari 2016. Bij pleeg-

kinderen is de termijn onbeperkt.
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6.5  Zorgaanbod 

6.5.1 Transitie en instellingen voor J&O
In het nieuwe stelsel zullen de instellingen voor J&O een 

andere positie en rol krijgen. Een balans tussen de 

uitvoering van de wettelijke taak en de inzet ten behoeve 

van het nieuwe stelsel en de nieuwe positie van de 

jeugdzorginstelling moet wel gewaarborgd blijven. Hierover 

maken wij afspraken met de jeugdzorg instellingen. Ook de 

risico’s en beheersmaatregelen om de risico’s te beperken, 

zijn in kaart gebracht en er worden hierover afspraken met 

de instellingen voor J&O gemaakt (zie hoofdstuk 4). De 

regio’s maken transitie-arrangementen, waarin afspraken 

met de instellingen voor J&O zijn opgenomen. 

Wij faciliteren de instellingen van J&O bij hun transitie-

voorbereidende activiteiten door hen de mogelijkheid te 

bieden aanspraak te doen op extra middelen. Deze middelen 

worden per instelling naar rato verdeeld en hebben 

betrekking op deelname aan regionale transitie activiteiten 

en het ombouwen van zorg ten behoeve van de situatie na de 

transitie in samenspraak met de regio. De relatie met de 

transitie-arrangementen is hierbij essentieel. Deze 

werkwijze biedt instellingen voor J&O de mogelijkheid om 

hun aanbod en organisatie vooruit lopend op de daad-

werkelijke transitie reeds aan te passen aan de behoeften in 

de regio.

6.5.2 Aanpassing zorgaanbod
Uit de vraaganalyse van BJZNH voor 2014 blijkt dat de vraag 

naar de verschillende zorgvormen vergelijkbaar is met vorig 

jaar. De vraaganalyse 2014 voorziet wel een lichte stijging 

van de vraag voor pleegzorg en ambulante zorg.   Voor 

pleegzorg geldt dat er extra financiële ruimte wordt geboden 

om aan de landelijke afspraken te voldoen (zie paragraaf 5.1).

Voor ambulante zorg voorzien wij niet in een extra 

financiële impuls. Wij verwachten dat de gemeentelijke 

experimenten en inspanningen in de toegang en het 

verbeteren van het voorveld in 2014 hun vruchten 

afwerpen.  Wij willen dat in de ambulante zorg 

diVerentiatie wordt aangebracht, zodat die naar de 

toekomst toe goed aansluit bij de vraag.  De ruimte 

hiervoor bestaat in deelname aan de regionale projecten 

en eigen initiatieven in de organisatie van het zorg-

aanbod, die gericht is op de toekomstige situatie. 

De instellingen voor J&O rapporteren per kwartaal via de 

IB kwartaalrapportage over de realisatie van het 

zorgaanbod. Indien gedurende het jaar mocht blijken dat 

er een verschuiving in de vraag is ontstaan, dan maakt de 

instelling voor J&O hier tijdig melding van, voordat een 

wachtlijst ontstaat. Voor het opvangen van een 

verschuiving in de vraag zijn er mogelijkheden van 

substitutie om het zorgaanbod aan te passen. 

6.5.3  Aanbod voormalige Landelijk 
Werkende Instellingen (LWI’s)

In 2014 worden de afspraken over het aanbod van de 

voormalige LWI’s gecontinueerd, zodat dit specifieke 

zorgaanbod beschikbaar blijft voor cliënten, die dit nodig 

hebben. Het residentiele zorgaanbod van de Hoenderloo 

Groep als mede dat van de Avenier (tegenwoordig 

onderdeel van de Horizongroep) wordt geregeld  door de 

provinciale aanbieder OCK het Spalier. Het pleegzorg 

aanbod van de Stichting Christelijke Jeugdzorg wordt 

geregeld via de provinciale aanbieder het Leger des Heils

De William Schrikker Groep (WSG) biedt specifieke 

pleegzorgplaatsen voor lichamelijk en/of verstandelijk 

beperkte kinderen en hun ouders. Deze vorm van pleegzorg 

is ook in 2014nodig voor de Noord-Hollandse jeugdigen en 

hun ouders die hier een beroep op moeten/willen doen. Wij 

continueren de pleegzorgplaatsen bij de WSG. 

6.5.4 Buitenprovinciale plaatsingen 
Net als de andere stadsregio’s en provincies verwacht ook 

Noord-Holland van de provincie van herkomst een 

vergoeding wanneer een kind van buiten de provincie hier 

wordt geplaatst. Een uitzondering hierop zijn de 

afspraken met de Stadsregio Amsterdam (SRA). Met de 

SRA hebben wij goede afspraken gemaakt m.b.t. tot het 

grensverkeer tussen beide gebieden als het gaat om het 
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in- en uit plaatsen van de jeugdigen. Tussen SRA en de 

provincie zullen er, tenzij anders  overeengekomen, geen 

verrekeningen plaatsvinden voor het in- en uitplaatsen 

van de jeugdigen in elkaars regio. 

Vanaf 2014 wordt het specifieke budget voor de 

buitenprovinciale plaatsingen naar rato verdeeld over de 

instellingen voor J&O. Zij mogen nadat BJZNH een 

indicatie voor een buitenprovinciale plaatsing heeft 

afgegeven, in samenspraak met BJZNH bepalen waar en 

wanneer een jeugdige elders geplaatst wordt. 

6.5.5 Jeugdzorgplus 
Transferium jeugdzorg is de jeugdzorgplus-voorziening 

voor Noord-Holland. Deze gesloten voorziening wordt 

landelijk aangestuurd en zoals het ernaar uitziet zal het 

rijk in het kader van de transitie afspraken met de 

gemeenten over de gesloten jeugdzorg, waaronder over de 

tarifering.

Deze zorgvorm is geschikt voor de jeugdige voor wie 

binnen de provinciale open- jeugdzorg geen passende zorg 

aanwezig is. De jongeren krijgen gedurende hun verblijf 

behandeling en worden klaargestoomd om terug te keren 

in de maatschappij. Om dit laatste eVectief vorm te 

kunnen geven heeft het ministerie van VWS het 

Pilotkader Jeugdzorgplus opgesteld waarin ruimte wordt 

geboden aan de jeugdzorgplus-instelling om te 

experimenteren.  Afgelopen jaar heeft het project Hotel 

Transferium plaatsgevonden. In 2014 zal na evaluatie deze 

werkwijze worden voortgezet. Deze werkwijze leidt tot een 

betere samenwerking tussen de verschillende zorgvormen 

geboden door de reguliere jeugdzorgaanbieders, waarbij 

de jongere en zijn vraag centraal staat. 
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7 7.1   TWIN-H projecten 
investeren in de 
jeugdzorgwerker en 
innovatie in de jeugdzorg

Deze projecten richten zich op de professionali-

sering in de jeugdzorg en het bieden van 

perspectief aan de jeugdzorgjongeren. Het 

project versterken Maatschappelijke Participatie 

is een van de projecten die dit laatste doel dient 

te bewerkstelligen. Werk/onderwijs, verblijf en 

begeleiding wordt gecombineerd en de jongeren 

die aan het project meedoen richten zich op hun 

toekomst. Een zeer intensieve begeleiding 

vanuit de instellingen van J&O is daarbij 

onontbeerlijk. 

De resultaten van deze TWIN-H projecten 

worden in 2014 verwacht. In dat jaar vindt er ook 

een evaluatie plaats van alle projecten.

In 2013 is een project gestart voor jeugdzorg-

jongeren die uitstromen. De uitstroom gaat 

gepaard met focus op werk en onderwijs. 

Hiermee worden 150 Jeugdzorgjongeren begeleid 

richting zelfstandigheid in wonen, werken/

onderwijs en vrije tijdsbesteding. Dit project 

wordt gefinancierd met de herallocatie van de 

EXIN-H-middelen van het Programma 

Zweruongeren. In 2014 wordt dit project verder 

uitgevoerd. Wij volgen de uitvoering en 

resultaten van dit project.

7.2   Het 200-banenplan uit de 
motie Duurzame Economie 

In november 2012 hebben Provinciale Staten de 

motie duurzame economie aangenomen, 

waarbij het geven aan een extra impuls aan de 

Noord-Hollandse economie centraal staat. Een 

van de vier uit te voeren projecten uit deze motie 

is het project tegengaan van de jeugdwerk-

loosheid in Nood-Holland. PS hebben in de 

motie de jeugdzorg en de jeugdzorgjongeren 

specifiek benoemd. De focus ligt op de 

duurzaamheid van de te behalen resultaten. 

Het IB is gevraagd om dit project uit te voeren 

daar zij beschikken over de gegevens van de 

jeugdzorgjongeren. Wij hebben het IB gevraagd 

nauwe samenwerking aan te gaan met de werk- 

en opleidingsbedrijven, de ROC’s, de gemeenten 

en de werkgeversorganisaties. Het plan bevat 

het creëren van 200 banen voor de jeugdzorg-

jongeren in de komende 4 jaar. Het IB is al 

gestart met een verkenning van de mogelijk-

heden, de doelgroep en de relevante partijen. De 

gemeenten worden intensief betrokken bij het 

plan zo ook de opleidings-en leerwerkbedrijven. 

De voortgang van het plan wordt gevolgd 

middels overleggen en voortgangsrapportages 

van het IB.

TWIN-H EN MOTIE DUURZAME  
ECONOMIE

Resultaten
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8
BELEIDSINFORMATIE OP ORDE

Wij willen tijdige, juiste en volledige beleids-

informatie over de jeugdzorg beschikbaar 

hebben om jeugdzorg te kunnen plannen en 

sturen, om het Rijk de wettelijk verplichte 

informatie te leveren en kennis aan gemeenten 

te kunnen overdragen. Het Landelijk 

Rapportage Format (LRF) ingevuld door BJZNH 

en de rapportage van het Instellingenberaad (IB 

rapportage) worden tijdig, juist en volledig 

aangeleverd. BJZNH levert jaarlijks een 

rapportage over de kritische prestatie-

indicatoren (KPI’s).Daarnaast worden 

gemeenten via de gemeente monitor periodiek 

geïnformeerd.

Met het LRF wordt het Rijk (het Ministerie van 

VWS en het Ministerie van V&J) periodiek 

geïnformeerd volgens een vast landelijk 

afgesproken format.

 

De opzet van de IB rapportage is flexibel, zodat 

deze optimaal aansluit bij de informatie-

behoefte en afspraken van de UVP’s. De 

gewenste wijzigingen voor de IB-rapportage 2014 

worden na het vaststellen van het UVP 2014 

uitgezet naar de leden van het IB. De IB 

rapportage van het eerste kwartaal 2014 kan dan 

tijdig, juist en volledig worden aangeleverd 

conform het gewijzigde format.  Deze up-to-date 

rapportage biedt ons betere sturings mogelijk-

heden, zoals met betrekking tot prestatie-

afspraken en doorlooptijden.

BJZNH rapporteert  ons over de voortgang van de 

kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). 

De jeugdzorginstellingen rapporteren in hun 

rapportages aan de provincie over de landelijke 

prestatie-indicatoren.

Gemeenten worden geïnformeerd over de 

gemeentemonitor. Via de gemeentemonitor 

wordt de beleidsinformatie beschikbaar gesteld  

via een website die toegankelijk is voor 

gemeenten. In 2014 kan de inhoud van de 

gemeentemonitor naar  behoefte worden 

aangepast.

Resultaten
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9
FINANCIEEL KADER 

9.1   Doeluitkering jeugdzorg 
2014 

Van het Rijk ontvangt de provincie jaarlijks een 

doeluitkering om de jeugdzorg te bekostigen. Deze 

middelen zet de provincie in bij BJZNH en de 

jeugdzorginstellingen voor de zorg. Dit vindt 

plaats op basis van een prognose van de vraag 

naar zorg, waarbij onder meer historische 

gegevens en de vraaganalyse van BJZNH 

betrokken zijn. Daarnaast worden middelen uit de 

doeluitkering  ingezet om de beleids prioriteiten 

uit te voeren. Een overzicht van de  geraamde  

uitgaven van de jeugdzorg in 2014 zijn te vinden in 

de financiële  specificatie welke is gevoegd  in de  

bijlage. Hierin zijn de bedragen genoemd die 

BJZNH en de jeugdzorginstellingen ontvangen 

voor de zorg. Daarnaast staan aanvullende 

bedragen genoemd die gereserveerd staan voor de 

beleidsprioriteiten.   In dit definitieve UVP2014 

zijn per instelling de bedragen nader 

onderverdeeld met daarbij eveneens een 

toebedeling van de aanvullende bedragen.

Vanwege de aankomende transitie is er in het 

Beleidskader 2013-2016 uitdrukkelijk opgenomen 

dat de provincie geen nieuwe investeringen 

meer uit autonome middelen in de jeugdzorg 

doet. De beschikbare autonome middelen die er 

voor 2014 zijn, worden ingezet als beleidskosten 

voor het UVP2014.

9.2   Korting op de 
doeluitkering door het rijk 
en beleidsprioriteiten

9.2.1  Toepassing van de korting op 
de doeluitkering 

Voor 2014 heeft het rijk besloten om de in 2013 

aangekondigde korting van 2,65% op de 

provinciale doeluitkering 2014 voor jeugdzorg toe 

te passen. Na een periode van  bezwaren van 

onze provincie en in IPO-verband richting het 

ministerie heeft de rechter de bezwaren 

ongegrond verklaard en heeft het ministerie de 

korting definitief gemaakt. Dat betekent dat de 

provincie een korting van 2,65% voor 2014 dient te 

verwerken. Daarnaast is er een korting van 1,4% 

door het ministerie van V&J toegepast voor BJZNH 

voor jeugdbescherming en jeugd reclassering.

In 2013 hebben wij de aangekondigde korting 

niet naar de instellingen en BJZNH door-

gerekend. In 2014 is de korting van het Rijk een 

feit en zijn wij genoodzaakt om deze door te 

rekenen naar de instellingen en BJZNH. 

Hierover zijn de betreVende instellingen per 

brief op de hoogte gesteld; ook dat de verwerking 

in dit UVP2014 zal plaatsvinden.

Centraal staat dat er door de instellingen voldoende 

en tijdig kwalitatief goede zorg voor de jeugdigen 

en hun ouders geboden wordt. Om de instellingen 

voor J&O zoveel mogelijk ruimte te geven zelf 

keuzes te maken berekenen wij de korting van 

2,65% over het gehele subsidiebedrag dat de 

jeugdzorginstelling van de provincie ontvangt.

Voor BJZNH geldt dat de korting van 2,65% over 

het deel van VWS van het subsidiebedrag van 

BJZNH wordt berekend en de korting van 1,4% 

wordt toegepast op de tarieven voor jeugd-

bescherming en jeugdreclassering. Gezien het 

feit dat er nog geen duidelijkheid is over een 

korting van 5% op de tarieven V&J en gezien de 

resultaten die BJZNH behaald heeft conform de 

landelijke deal zullen wij de korting , indien 

alsnog door het rijk wordt opgelegd in 2014 niet 

doorberekenen aan BJZNH. 

 9.2.2 Beleidsprioriteiten en dekking 
Voor een aantal beleidsprioriteiten van het 

provinciaal beleid zoals neergelegd in het 

Beleidskader 2013-2016 en nader uitgewerkt in 

het UVP2014 hebben wij de korting niet 

integraal doorberekend of gecompenseerd. In de 

voorafgaande hoofdstukken hebben wij die 

beleidsprioriteiten reeds uitgewerkt. Het gaat 

om de volgende zaken:

Pleegzorg is een beleidsprioriteit van de 

provincie. Hiervoor is een aanvullend bedrag 

beschikbaar voor de toegenomen vraag naar 

pleegzorg te verdelen over de instellingen die 

pleegzorg bieden. Dit financieren wij vanuit de 

voorziening op de doeluitkering.  Voor de 



verdeling van de extra pleegzorgmiddelen hebben wij het 

voorstel van het IB gevolgd. Hiermee zijn geen autonome 

provinciale middelen gemoeid. Daarnaast is van het rijk 

een aanvulling gekomen voor pleegzorgkosten. Dit wordt 

over de instellingen voor J&O verdeeld.

Voor pleegzorgfonds wordt een extra storting gedaan voor 

2015 uit de autonome middelen. De belangenorganisatie 

voor pleegouders, het NVP, wordt niet gekort, omdat wij 

het subsidiebedrag daarvoor te klein vinden. 

Cliënten beleid is een beleidsprioriteit en er is geen korting 

toegepast op cliëntenorganisaties AKJ en Zorgbelang, ook 

omdat wij het subsidiebedrag voor deze organisaties 

daarvoor te klein vinden. Er is een aanvullend bedrag aan 

projectgelden beschikbaar voor een project van Zorgbelang.

Wat betreft BJZNH is er een groeiende vraag naar AMK-

onderzoeken. Hiervoor stellen wij extra middelen 

beschikbaar. Naast de rijkskorting op de JB en JR van 1,4%, 

die in de tarieven is verwerkt, zijn er extra middelen 

beschikbaar voor de opvang van de groeiende vraag naar 

JB en JR. Het rijk voorziet niet meer in opvang van deze 

groei. De toename van het aantal AMK onderzoeken als 

voor de opvang van de groei in maatregelen JB en JR 

financieren wij vanuit de voorziening van de doel-

uitkering. Hiermee zijn geen autonome provinciale 

middelen gemoeid.

Voor de inzet van BJZNH conform ons beleid om in 2014 

een volledig gecertificeerde instelling te worden en 

bevoegd om in het kader van de nieuwe Jeugdwet de 

jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren, 

wordt een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in het 

financieel overzicht opgenomen en wordt gedekt uit de 

voorziening van de doeluitkering.

Voor de transitievoorbereidende activiteiten zijn  er voor 

BJZNH en voor de instellingen voor J&O extra middelen 

beschikbaar. Deze activiteiten financieren wij vanuit de 

voorziening van de doeluitkering.

Voor buitenprovinciale plaatsingen zijn de extra 

beschikbare  gelijk aan die van 2013 naar rato te verdelen 

voer de instellingen voor J&O. Deze plaatsingen financieren 

wij vanuit de voorziening van de doeluitkering.

Wij stellen een bedrag beschikbaar voor dekking van de 

geraamde bijdrage in de kosten voor rapportages 

beleidsinformatie door het Instellingenberaad. Ook deze 

kosten financieren wij vanuit de voorziening van de 

doeluitkering.

Verder zal wat er aan overige voorziening beschikbaar is 

zoveel mogelijk worden ingezet om BJZNH en de 

instellingen voor J&O zo soepel mogelijk door de transitie 

heen te geleiden.

9.3  Subsidieverordening jeugdzorg

De Subsidieverordening Jeugdzorg Noord-Holland van 2013 

is van toepassing op dit UVP2014 en verwijst voor de 

hoogte van de subsidies naar dit UVP2014. Enkele 

belangrijke uitvoeringsregels worden hieronder genoemd:

werkelijk gerealiseerde capaciteit bepalen rekening 

houdend met 5% onderbezetting.

verzoek doet de middelen voor een bepaalde 

zorgvariant in te mogen zetten voor een andere 

zorgvariant zullen wij, mits dit budgetneutraal kan 

plaatsvinden en hier verder geen bezwaren tegen 

bestaan, hiervoor toestemming verlenen.

aanbod met betrekking tot de transitie zullen door 

ons lopende het jaar 2014 beoordeeld worden op de 

volgende criteria: 

 –  aangetoonde overeenstemming met gemeenten

 – binnen het maximale budget van de instelling

 –  geen oplopende wachtlijsten van jeugdigen met 

indicatie

 –  uitgangspunten van het provinciaal beleid  

blijven gehandhaafd en prestatie-afspraken 

worden nageleefd

Een deel van de subsidie wordt verleend in de vorm van een 

flexbudget. Dit flexbudget dient voor activiteiten van korte 

duur voor individuele cliënten in het kader van 

geïndiceerde zorg, waarin het reguliere jeugdzorgaanbod 

niet voorziet;  voorkoming van wachtlijsten;  indien 

daarvoor door ons toestemming is verleend, behandeling 

of verblijf van jeugdigen in niet door de provincie 

gesubsidieerde instellingen en voor overige onvoorziene 

zaken, waarvoor door ons toestemming is verleend.
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10
AFKORTINGENLIJST

AKJ Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMHK Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BJZNH Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

C-toets Cliënttevredenheidstoets

CVP Cliëntvertrouwenspersoon

EKC Eigen Kracht Conferentie

EXIN-H Extra Investeringen Noord-Holland

FNB Familie Netwerk Beraden

GGD Geneeskundige en Gezondheidsdienst

(J)GGZ (Jeugd) Geestelijke Gezondheidszorg

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

IB Instellingenberaad (samenwerkingsverband jeugdzorginstellingen NH)

IPO Interprovinciaal Overleg

JB Jeugdbescherming: (gezins)voogdij

JJI Justitiële Jeugdinrichting

JN Jeugdzorg Nederland

JR Jeugdreclassering

KJTC Kinder- en Jeugdtraumacentrum

KPI’s Kritische Prestatie Indicatoren

KTC Kamertrainingscentrum

(J)LVG (Jeugd) Licht Verstandelijk Gehandicapten(zorg)

LWI Landelijk Werkende Instellingen

MKD Medisch Kleuterdagverblijf

MTFC-P  Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers: intensieve 

behandelmethode voor pleegouders

NJI Nederlands Jeugdinstituut

NVP Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

OTS Ondertoezichtstelling

OVA Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

PBOJ Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugd

P x Q Prijs x Kwantiteit

RAAK Landelijk project Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling

RBJ Rapportage Beleidsinformatie Jeugdzorg

REC Regionaal Expertise Centrum (voor het onderwijs)

ROC Regionaal Opleidingscentrum

RvdK Raad voor de Kinderbescherming

SRA Stadsregio Amsterdam

TGV yerapeutische Gezinsverpleging (de specialistische variant van pleegzorg)

Triple P Opvoedprogramma Positief Pedagogisch Programma

TSJ Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg

TWIN-H Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland

UVP Uitvoeringsprogramma

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOG Verklaring Omtrent Gedrag

WJZ Wet op de jeugdzorg

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSG William Schrikker Groep
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Deel 3:  Inrichting budgetteringsdeel uitvoeringsprogramma (artikel 32, tweede 
lid, onder b, van de Wet op de jeugdzorg)

I  |   De stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt (Aan de stichting te verlenen subsidie)

begrote subsidie 2014

tarief
(€)

capaciteit
(aantallen)

p*q
(€)

683

6

Totaal Justitie taken 18.445.095

Totaal VWS taken 16.792.448

Totaal taken bureau jeugdzorg 35.237.543

Huisvesting

Totaal huisvesting 740.132

Totaal incidentele projectkosten 1.097.000

Totaal subsidie bureau jeugdzorg 37.074.674
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begrote 
subsidie 2014

Parlan OCK Leger des 
Heils

Zandb. Bascule Praktijk WSG Overig

 

 

 

Totaal verblijf 49.812.842 21.469.233 16.697.227 4.192.360 4.515.664 1.204.878 0 1.733.480 0

 

Totaal jeugdhulp 14.628.361 7.714.980 3.070.021 1.629.660 1.365.900 0 847.800 0 0

Huisvesting

Totaal flexbudget en 
huisvesting

6.671.247 2.918.579 2.556.128 659.272 377.146 140.286 9.903 9.933 0

 

 

 

Totaal overige 
posten

2.280.601 1.098.480 293.810 105.905 105.905 28.000 28.000 28.000 592.501

Totaal subsidies 
zorgaanbod

73.393.051 33.201.272 22.617.187 6.587.197 6.364.615 1.373.164 885.703 1.771.413 592.501

II  |  Zorgaanbod (Aan zorgaanbieders te verlenen subsidies)



30 | 

1+2 (Totaal)

Gevraagde uitkering (begroting 2014) 108.767.000

Totaal overige uitgaven jeugdzorg (begroting 2014) 484.000

Verwachte stand ultimo 2014 5.005.134

III  |  Subsidiestromen provincie jaar 2014 (Totaal te verlenen subsidies)

IV  |  Overige uitgaven jeugdzorg

V  |  Voorziening doeluitkering jeugdzorg
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Residentieel

37

88

Horizon

Totaal residentieel 9.222.834

Pleegzorg

Totaal pleegzorg 5.586.960

Dagbehandeling

 

Totaal dagbehandeling 6.659.439

Ambulant

Totaal ambulant 7.714.980

Flexbudget 1.317.172

Huisvestingslasten 1.601.407

Totaal generaal 32.102.792

Parlan 2014
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OCK het Spalier 2014

Residentieel

8

6

87

Horizon

Totaal residentieel 10.106.468

Pleegzorg

Totaal pleegzorg 2.495.250

Dagbehandeling

 

Totaal dagbehandeling 4.095.510

Ambulant

Totaal ambulant 3.070.021

Flexbudget 1.393.364

Huisvestingslasten 1.162.764

Totaal generaal 22.323.377
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Leger des Heils 2014

Residentieel

Horizon

Totaal residentieel 2.185.534

Pleegzorg

Totaal pleegzorg 499.050

Dagbehandeling

 

Totaal dagbehandeling 1.507.776

Ambulant

Totaal ambulant 1.629.660

Flexbudget 248.497

Huisvestingslasten 410.775

Totaal generaal 6.481.292
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Zandbergen / Youké 2014

Residentieel

Horizon

Totaal residentieel 2.452.759

Pleegzorg

Totaal pleegzorg 1.518.953

Dagbehandeling

8

 

Totaal dagbehandeling 543.952

Ambulant

Totaal ambulant 1.365.900

Flexbudget 34.408

Huisvestingslasten 342.738

Totaal generaal 6.258.710
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De Bascule 2014

Residentieel

Horizon

Totaal residentieel 0

Pleegzorg

Totaal pleegzorg 1.204.878

Dagbehandeling

 

Totaal dagbehandeling 0

Ambulant

Totaal ambulant 0

Flexbudget 76.960

Huisvestingslasten 63.326

Totaal generaal 1.345.164
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De Praktijk 2014

Residentieel

Horizon

Totaal residentieel 0

Pleegzorg

Totaal pleegzorg 0

Dagbehandeling

 

Totaal dagbehandeling 0

Ambulant

Totaal ambulant 847.800

Flexbudget 9.903

Huisvestingslasten

Totaal generaal 857.703
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William Schrikker Groep 2014

Residentieel

Horizon

Totaal residentieel 0

Pleegzorg

Totaal pleegzorg 1.733.480

Dagbehandeling

 

Totaal dagbehandeling 0

Ambulant

Totaal ambulant 0

Flexbudget 9.933

Huisvestingslasten

Totaal generaal 1.743.413
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Bureau Jeugdzorg 2014

begrote subsidie 2014

tarief
(€)

capaciteit
(aantallen)

p*q
(€)

Justitietaken

–  Op basis van aantallen

683

 

 6

Subtotaal  18.273.300

–  Op basis van aantal maanden  

Subtotaal 101.220

Casusoverleg / gedragswetenschapper

Subtotaal 70.575

Totaal Justitie taken 18.445.095

VWS taken

–  Vrijwillige jeugdhulp

Totaal vrijwillige jeugdhulp 11.188.528

–  Advies- en meldpunt 
kindermishandeling

Totaal advies- en meldpunt 
kindermishandeling

5.563.650

–  Beheerskosten

Totaal beheerskosten 
informatiesysteem

40.270

Totaal VWS taken 16.792.448

Huisvesting

Huisvesting

Totaal huisvesting 740.132

Totaal taken bureau jeugdzorg 35.977.674



HAARLEM, JANUARI 2014

SITIE


